
826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 146 mm

Nyheter och kampanjprodukter vår/sommar 2020

  

EAN: 4013288214591 Size: 150x60x45 mm

Part number: 05057480001 Weight: 230 g

Article number: 826 T Kraftform Turbo Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

84661038

Fyrdubblar rent mekaniskt skruvningshastigheten (utan batteri)

Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning

Den låsbara planetväxeln möjliggör kraftfull skruvning och enkel finjustering

Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål (maximalt vridmoment 14 Nm)

1/4" insexhållare med Rapidaptor-snabbfäste

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som

tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel. Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel:

Växeln är integrerad i skruvmejselns handtag och ökar arbetshastigheten avsevärt. Kraftform Turbo accelererar skruvningsarbetet på ett rent

mekaniskt sätt. Turbo-funktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för finjustering

och slutåtdragning, eller när en skruv behöver lossas med högt vridmoment. Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar

hög livslängd. Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-sexkantsbits för de mest skilda

skruvprofiler. Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt – allt med bara

en hand.
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826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 146 mm

Nyheter och kampanjprodukter vår/sommar 2020

Snabbare skruvning Med och utan turbofunktion Robust, underhållsfri växel
tillverkad av stål

Konstruktionen hos Kraftform

Turbo fyrfaldigar hastigheten för

manuell montering på rent

mekanisk väg – utan el!

Vid behov kan turbofunktionen

aktiveras med en enkel

knapptryckning. Det är lämpligt att

ha funktionen deaktiverad för

lossning eller finjustering och för

slutåtdragning med högt

vridmoment.

Det robusta utförandet i stål gör

verktyget underhållsfritt och

garanterar hög livslängd.

Grepp-/växelklingsystemet Rapid-in och Self-Lock Rapid-out Chuck-all

Tack vare Rapidaptor-bitshållaren

kan Kraftform Turbo användas

med alla konventionella 1/4"-bits

Bitsen helt enkelt tryckas in i

fattningen utan manövrering av

hylsan. Så snart verktyget trycks

mot skruvskallen aktiveras

låsfunktionen. Bitsen sitter säkert

och utan glapp.

För att byta bits, tryck bara hylsan

framåt: Fjädermekanismen lyfter

bitsen från magneten och låser

upp verktyget. Bitsen kan enkelt

avlägsnas. Mycket praktiskt: Även

mycket små bits kan tas av utan

extra verktyg.

Rapidaptor-snabbfäste accepterar

1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C

6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i

serie 1 och 4.

Further versions in this product family:

mm

05057480001 1/4" 146
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